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 چکیده

است اما در  افراد در جوامع بشری یک هدف نهایی شادکامی برای همههای مثبت زندگی انسان است. از طرفی ی یکی از سبکاسالم یزندگ سبک هدف:

 یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجودر  یشادکام و یاسالم یسبک زندگ تعیین رابطههدف  با حاضرمطالعه  بنابراین .ها متفاوت استافراد و فرهنگ انیم

 شد. انجام 1931شهر بندرعباس در سال 
ابزار گردآوری انجام شد.  1931در سال  دانشگاه علوم پزشکی شهر بندرعباس انینفر از دانشجو 111 یبر رو یلتحلی–یفیمطالعه توص نیا :هاروش

 تیشامل آزمون  استنباطیو توصیفی و آمار  SPSS یافزار آمارشده با استفاده از نرمآوریعات جمعاطال باشد.محقق ساخته می نامهها پرسشداده

 .قرار گرفت لیتحل هیمورد تجزطرفه و آزمون همبستگی پیرسون مستقل، آنالیز واریانس یک

مثبت وجود  یبا همبستگ داریرابطه معن یاسالم یزندگ و سبک یخودکارآمد نیب هایافتهاساس ر. ببود 12/21مطالعه  افراد مورد یسن نیانگیم نتایج:

 (.P-Value=199/1وجود داشت ) دارییارتباط معن یاسالم یو سبک زندگ تیجنس نیب همچنین (.P-Value ،112/1=r<111/1داشت )

 ،یاز زندگ تیارتقا رضا اسالمی، یندگسبک ز آشنایی با با تأکید بر یآموزش یهاها و کارگاهبرنامه یپژوهش حاضر بر اجرا جینتا گیری:نتیجه

 یو جسمان یارتقا بهداشت روان یهاروش ی،و حضور در اماکن مذهب ینیمعارف د ینهدرزم یآگاه شی، افزاینیبو خوش یشیگسترش فرهنگ مثبت اند

 تأکید دارد.

 سبک زندگی، اسالم، شادکامی، دانشجویان. ها:کلیدواژه
 نوع مقاله: پژوهشی

 17/11/59پذیرش مقاله:   11/7/59: ریافت مقالهد

 .61-97(:3)3؛1356پیشگیری.  طب .رابطه سبک زندگی اسالمی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان محسن. آزاد سپیده، ، زارعشهرزاد نوری مطهره، صفی: ارجاع
 

 مقدمه

و پیییروانش مفهییوم سییبک زنییدگی در  Adlerاولییین بییار 

بییر  Adlerکییه نگییاه مطییرک کردنیید. از آنجییایی  روانشناسییی را

هایی بیا روانشناسی، نگاهی توصیفی و ارزشیی اسیت، شیباهت

امیا در سیبک  باشید مشیاهده میرویکرد اسیالمی در آن قابیل 

هییایی نیییز وجییود دارد کییه هییا وبرتریزنییدگی اسییالمی تفاوت

اند از: تعریف کهتری و مهتری واقعی، معیارهای احسیاس عبارت

ی و مهتری، مبتنی بودن و نبودن بر دیین، جایگیاه اراده در کهتر

گیری سییبک زنییدگی، توجییه کییافی و صییحی  بییه نگییرش شییکل

معنویت، کیفیت عمل کردن به سبک زنیدگی و یییره. در مفهیوم 

های اسالمی و کلیت اسالم توجه سبک زندگی اسالمی به آموزه

ی اسالمی تمام زندگی افراد و ابعاد آن با سبک زندگ و شده است

. در علییوم دیگییر از قبیییل علییوم پزشییکی، (1)مییرتبا اسییت 

مفهیوم سیبک زنیدگی مطیرک شناسی بالینی، میدیریت و ... روان

ها و عواطیف ارتبیاط اما در ایین قلمروهیا بیا شیناخت شود می

شیود و فقیا بیه رفتیاری خیاا پرداختیه مستقیم برقیرار نمی
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از آنجایی که سبک زندگی اسالمی مسیتلزم داشیتن  (2)شود می

خت و عواطیف دخییل نییت افیراد، شینادر مبنای اسالمی است  

مثال در نمازخواندن اگر اعتقاد به خداوند و معاد عنوان هستند. به 

 .(9)پشتوانه قرار داده نشود رفتار اسالمی محسوب نخواهد شد 

مثبت زنیدگی انسیان  هایسبکسبک زندگی اسالمی یکی از 

و خداوند وجود دارد که عهد و پیمانی بین انسان  در واقعو  است

درهای روک را گشوده و انسان را به زنیدگی اسیالمی و میدرن 

 سبک. (1) تا او را به شادی در زندگی هدایت کند کندمیراهنمایی 

، اخیال ، باورهیا ،عبادیی، شاخص اجتماع ده از اسالمی زندگی

و  امنیتییی -دفییاعی ،تفکییر و علییم، سییالمت، خییانواده، مییالی

 که شودمی باعث کدام هر نبود و است شده تشکیل شناسیزمان

 ایین از کدام هر مرزهمچنین  ناقص باشد، اسالمی زندگی سبک

 کنار در هاآن همه دوجو و البته است شناسایی قابل هاشاخص

. (5)دهدمی دست به هاآن سادهجمع  حاصل از فراتر اینتیجه هم

خصیوا سیبک زنیدگی  هیکی از ابعادی کیه سیبک زنیدگی بی

شادی در  باشد شادکامی است. تأثیرگذاربر آن  تواندمیاسالمی 

حوزه روانشناسی یک هیجان مثبت و احساسی است که شخص 

 .(6)دانیید می بییا ارزشبییه کمییک آن زنییدگی خییود را معنییادار و 

یف شادکامی را حالت تعر ،بایرامی و همکاران نیز در تحقیق خود

، راضی بودن از زنیدگی و فقیدان افسیردگی و خوشی یا سرور

، کنیدمی خاطر نشیان Veenhoven .(7)کنند میاضطراب معرفی 

رضایت از زندگی از عناصر اصلی رفیاه  شادکامی و به تعبیری،

نییز معتقید اسیت کیه  Cummins. (8)شیود میذهنی محسیوب 

از مفهیوم رفیاه ذهنیی را  تیوجهی قابیلبخش واقع  درشادکامی 

کلییی از علییم  حیطییهدر حییال حاضییر یییک . (3) دهییدمیتشییکیل 

روانشناسیی مثبیت، اختصیاا بیه در   روانشناسی با عنیوان

ابعاد مختلف سبک  رابطهدرباره . انسان دارد فرآیند شادکامی در

اسیت.  شده انجاممختلفی  هایپژوهش، زندگی و شادکامی افراد

 رابطیهمذهب و شیادکامی  دین، نی، بشده انجامدر اکثر مطالعات 

ی هیاپژوهشدر همچنیین است.  شده گزارشثبت و معناداری م

سیبک زنیدگی اسیالمی و بین همبستگی مثبت و معنادار  دیگری

سیبک زنیدگی بیین رابطه مثبت و معنادار  ،دانشجویان شادکامی

رابطیه نگیرش میذهبی و  و دانشجویان روان اسالمی و سالمت

در  Lima و Putnam. (1،11،11) اسیت شیدهگزارش شادکامی 

از  شیترییافیراد میذهبی رضیایت بمطالعه خود گزارش نمودند 

افیراد در  همیهشیادکامی بیرای  آنکه وجود با .(12) زندگی دارند

 هافرهنگافراد و  انیاما در م است جوامع بشری یک هدف نهایی

پیژوهش  بنیابراین .(19) متفاوت اسیت مختلف، قشرهایتی و ح

سییبک زنییدگی اسییالمی و  رابطییهبررسییی  منظییوربییه حاضییر 

در سیال  هرمزگیانکامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاد

 .شدانجام  1931

 

 هامواد و روش

توصییفی تحلیلیی اسیت. جامعیه  ایمطالعهپژوهش حاضر 

 کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری، مامایی و آماری پژوهش را

 1931پیراپزشییکی دانشییگاه علییوم پزشییکی در سییال دانشییکده 

 111، جیدول مورگیانتوجیه بیه  حجیم نمونیه بیاتشکیل دادند. 

 براساسنسبتی بود.  ایطبقه گیرینمونه روش گردید. نفربرآورد

 19 ،یدر رشته هوشیبر انینفر از دانشجو 13 گیرینمونهروش 

نفیر در  7 ،یینفیر در رشیته مامیا 93 ،رادیولیوییرشته  نفر در

 13 ،یرشیته پرسیتار نفیر در 5اطالعات سالمت،  یرشته فناور

 یشیگاهینفیر در رشیته علیوم آزما 8 ه اتا  عمیل ونفر در رشت

 .وارد مطالعه شدند لیمشغول به تحص

محقق ساخته مشتمل بیر  نامهپرسش هادادهابزار گردآوری 

سن، جنس، محل )بخش اول اطالعات دموگرافیک  سه بخش بود.

بخیش دوم سیبک  ( وو رشته تحصییلی تأهلسکونت، وضعیت 

 6خش سوم شادکامی شامل و ب سؤال 11 شامل زندگی اسالمی

 باشد.می براساس مقیاس لیکرت و سؤال

 پرسشنامه از ضریب محتوا استفاده شد. ییروا تعیین یبرا 

 علمیتاهیی ینفر از اعضا پنج اریدر اخت شده طراحیپرسشنامه 

واض  بیودن و  ساده بودن ،مربوط بودن زانیقرار داده شد تا م

این ضیریب . شود نییتع نامهشپرساز عبارت موجود در  کیهر 
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 بیاز –ابیزار از آزمیون ییاییپا نیییتع یبرابرآورد گردید.  81/1

دو بار و به فاصله  منظور پرسشنامه نید. بدگردی استفاده آزمون

 مطالعیه موردنفره از افراد  91یک گروه  اریدر اخت ده روز یزمان

 بیضیر نییتع یحاصل از دو آزمون برا یهادادهقرار داده شد. 

 .به دست آمد 81/1مقدار  نیا .دیگرد سهیمقا گریبا همد یستگهمب

و قبل از توزیع پرسشنامه، اخال  در پیژوهش رعاییت شید 

محرمانیه ، قیمختصر درباره تحق یحاتیتوض ارائهمحقق پس از 

از  تیکسیب رضیا و پرسشینامهبیودن  نیامبی ،بودن اطالعیات

کیرد.  اهیداده آوریجمیع بیهشیرو   ،یهمکار یبرا انیدانشجو

بییا  و 16 نسییخه SPSS افییزارنرم بییا آوریجمییعپییس از  هییاداده

 نیانگیدرصد، م ،یفراوان) یفیتوص یآمار هایآزمون از استفاده

 زیآنیال، مسیتقلیتی) اسیتنباطی هیایآزمون ( وارییو انحراف مع

 و تجزییهمورد  (رسونیپهمبستگی و آزمون  طرفهیک انسیوار

 یآمیار نظر از 15/1کمتر از  یردامعنیسط   قرار گرفت. تحلیل

 .دیگرد یتلق دارمعنی

 

 هایافته

 12/21 مطالعیه میوردمیانگین سینی افیراد ها براساس یافته

(18/2  =SD بود. از )نفر  69درصد( مرد،  9/97نفر ) 11 ،نفر 111

درصید( مجیرد  3/81نفیر ) 83( ساکن خوابگیاه و درصد 9/57)

 مطالعیه موردالمی در افراد بودند. میانگین نمره سبک زندگی اس

بیود.  31/16± 31/9و میانگین نمره خودکارآمدی  ±86/97 98/6

و در زنیییان  51/96±11/6نمیییره سیییبک زنیییدگی در میییردان 

و در زنیان  37/15±1نمره شادکامی در میردان و  27/6±65/98

 (.P-Value ،112/1=r<111/1) گییییزارش شیییید 17/17 77/9±

آزمییون پیرسییون بییین حاصییل از  تحلیییل و تجزیییه براسییاس

 دارمعنییمثبیت و خودکارآمدی و سبک زندگی اسیالمی رابطیه 

یعنی با افزایش سبک زندگی اسیالمی، شیادکامی   وجود داشت 

حاصیل از  نتیایج براسیاس .کنیدمیپییدا  افزایشدر دانشجویان 

بیین سیبک زنیدگی اسیالمی بیا ، 1در جیدول مستقل تیآزمون 

ارتباط معناداری وجود  لتأهضعیت و و متغیرهای محل سکونت

اما میانگین نمره سبک زندگی اسالمی   (P-Value>15/1) نداشت

 بیشتر بود. متأهلیندر افراد ییر خوابگاهی و 

، طرفیهیکنتایج حاصل از آزمون آنیالیز وارییانس  براساس

( و P-Value=179/1)بین سبک زندگی اسالمی و رشته تحصیلی 

ارتبییاط  P-Value)=211/1)شییادکامی و رشییته تحصیییلی بییین 

بین جنسیت و سیبک این در حالیست که  مشاهده نشد. معناداری

-P =199/1)ی وجیود داشیت دارمعنییزندگی اسیالمی ارتبیاط 

Value  مؤنیثمیزان نمیره سیبک زنیدگی اسیالمی در جینس  و 

 .بودبیشتر از جنس مذکر 

 

ت جمعی متغیرهای درسبک زندگی اسالمی  تفاوت میانگین نمره -1جدول 

 شناختی 

 سبک زندگی اسالمی

 داریسط  معنی میانگین±انحراف معیار  گروه متغیر

 جنسیت
 مذکر

 مؤنث

11/6±51/95 

27/6±65/93 
199/1 

 محل سکونت
 خوابگاهی

 ییر خوابگاهی

21/6±26/97 

58/6±67/98 
269/1 

 وضعیت تأهل
 مجرد

 متأهل

29/6±82/97 

17/7±15/98 
836/1 

 

بین  ،2در جدول  مستقلتیزمون حاصل از آ نتایج براساس

ارتباط معناداری  تأهلضعیت وو شادکامی با متغیرهای جنسیت 

در  اما میانگین نمیره شیادکامی  (P-Value>15/1) نداشتوجود 

بییین اییین در حالیسییت کییه  بییود بیشییتر  مجییردو  مؤنییثگییروه 

(. P-Value<111/1بود ) معنادارشادکامی و محل سکونت ارتباط 

ابگاهی میانگین نمره باالتری را در زمینه شیادکامی افراد ییر خو

  .بودندبه خود اختصاا داده 

 

 جمعیت شناختی متغیرهایارتباط بین شادکامی با  -2جدول 

 شادکامی

 داریسط  معنی میانگین±انحراف معیار  گروه متغیر

 جنسیت
 مذکر

 مؤنث

11/1±37/11 

77/9±17/18 
155/1 

 محل سکونت
 خوابگاهی

 بگاهیییر خوا

1/1±82/15 

27/9±98/18 
111/1> 

 811/1 36/16±85/9 مجرد وضعیت تأهل
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 گیریبحث و نتیجه

و  یاسالم یرابطه سبک زندگ نییتع با هدفپژوهش حاضر 

 بندرعباسشهر  یدانشگاه علوم پزشک انیدر دانشجو یشادکام

حاصل از  تحلیل و تجزیه براساس شد. انجام 1931 سالدر 

مثبت و رابطه  یاسالم یو سبک زندگ دکامیشا نیب نتایج،

های نتایج این پژوهش با یافته .وجود داشت دارمعنی

(. تحقیقات 1،6،7،11،19باشد )راستا میهای مشابه همپژوهش

خوری بوده و با نشان داده است دین  مخالف افسردگی و خود

، امیدواری و نشاط موافق است و افراد با باورهای رفتاریخوش

بیشتری و شادکامی هبی باالتر از سالمت عمومی مذ

 11از  فراتحلیلیک مطالعه  در Inglehart. (15،11)برخورداراند 

یا  باریک ایهفتهدرصد کسانی که  85کشور اروپایی دریافت 

درصد کسانی که  82، در مقایسه با روندمیکلیسا  بیشتر به

به  اصالدرصد کسانی که  77و  وندرمیبه کلیسا  گاهگاهی

کنند می، احساس رضایت بیشتری از زندگی روندمیکلیسا ن

(16). 

نتایج حاصل از مطالعه رابطه معنادار بین جنسیت و سبک 

زندگی اسالمی را نشان داد که با نتایج پژوهش انجام شده 

سلماآبادی و همکاران که دریاقتند بین جنسیت و سبک توسا 

تفاوت (. 1باشد )راستا میهم زندگی اسالمی رابطه وجود دارد،

 از عوامل یتواند ناشدختران و پسران می یسبک زندگ در

و  یبافت اجتماع ،یتیهای شخصمانند تفاوت در ویژگی گوناگون

 های موردمطالعه باشد.نمونه یاجتماع -اقتصادی طبقات

و  یشادکام نیب یدارمطالعه نشان داد که رابطه معنی جینتا

-Honkanen هاییافتهبا  این نتایجوجود ندارد.  تیجنس

Koivumaa اال و همچنین صیامیان و و نورب پور یعل، و همکاران

  .(17-13)راستا بود همکاران هم

ها نشان داد بین شادکامی و وضعیت تأهل رابطه یافته

اما میانگین نمره در افراد متأهل بیشتر از  معناداری وجود ندارد 

ج مشابهی صیامیان و همکاران نیز به نتایباشد. افراد مجرد می

 .(13) دست یافتند

Mastekaasa متأهل در  افراد افتندیو همکاران در یعابد و

 یشتریب یشادکام از با افراد مجرد و افراد متارکه کرده سهیمقا

فرزند، شادتر از متأهالن  ینین متأهالن داراچهم، دبرخوردارن

توان می را ها. این تناقض در یافته(21،21) بدون فرزند هستند

وضعیت اجتماعی گروه  آوری اطالعات ونو  ابزار جمع از ناشی

  های این پژوهش مغایرت دارد.این نتایج با یافته دانست. هدف

های ها و کارگاهنتایج پژوهش حاضر اجرای برنامهبراساس 

ارتقا ، آموزشی با تکیه بر سبک زندگی در افزایش شادکامی

بینی، فرهنگ مثبت اندیشی و خوشرضایت از زندگی، گسترش 

 های ارتقا، روشاسالمیافزایش آگاهی در زمینه معارف 

 آنجایی ازهمچنین  .شودپیشنهاد می بهداشت روانی و جسمانی

اکثر افراد  یصورت کارآمد برا به یاسالم یکه ابعاد سبک زندگ

های د معاونتشومی شنهادیپ بنابراین ،جامعه ناشناخته است

همایش،  مراکز مشاوره با برگزاری وها دانشگاه فرهنگی

 های آموزشی، جلسات سخنرانی مرتبا، دانشجویان را باکارگاه

ها را افزایش آن ابعاد سبک زندگی اسالمی آشنا نموده و آگاهی

 کارگیریمثبت به امدهاییبا ارائه دستاوردها و پ . همچنیندهند

دانشجویان را به زندگی اسالمی در ابعاد مختلف زندگی،  سبک

 سبک زندگی اسالمی سو  دهند. سازیینی اتخاذ و یا

 پژوهش حاضر تنها به بررسی نقش سبک زندگی اسالمی و

نتایج  میدانشجویان پرداخته است، بنابراین تعم نیشادکامی در ب

 . مواجه است محدودیت ها بابه سایر گروه

 

 تشکر و قدردانی

از تمامی دانشجویان نویسندگان بر خود الزم میدانند 

دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی 

 و تشکر ،نمودند همکاریهرمزگان که در اجرای این پژوهش 

 .نمایندقدردانی 
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Abstract  
Introduction: Islamic life style adopts a positive approach to human life and is concerned with Islamic 

instructions and deals with all aspects of human life. On the other hand, happiness is a goal pursued in all 

human communities, but it differs across individuals and cultures. Therefore, the present research aimed to 

investigate the correlation between happiness and Islamic life style in the students of Bandar Abbas 

University of medical sciences in 2015.  

Methods: The present descriptive-analytical research was conducted on 110 students affiliated with the 

nursing, midwifery and paramedical faculties of Bandar Abbas University. The data collection instrument was 

a questionnaire developed by the researchers. The validity of the questionnaire was confirmed by a panel of 

experts and its reliability was checked and confirmed through the test-retest method. The data were 

statistically analyzed using SPSS ver.16. 

Results: The average age of the participants was 42.21±8.2years. Pearson's correlation test revealed a 

significant positive correlation between self-efficacy and Islamic life style (P<0.001, r=0.412). Similarly, a 

statistically significant correlation was found between sex and Islamic life style (P=0.033).  

Conclusion: This study showed that Islamic life style can enhance the happiness. The findings of this study 

emphasize on the need for conducting educational programs and workshops regarding the effect of Islamic 

life style on happiness, life satisfaction, optimism, and mental health. 

Key Words: Life Style, Islamic, Happiness, Students. 
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